
6.  ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านการบรหิารจัดการและการบรกิารประชาชน

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เปา้หมาย ผลลัพธท์ี่คาดวา่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธ-ิ  - เพื่อศึกษาหาความรู้  - บคุลากรได้รับการ 400,000      400,000       400,000        -  ได้รับความรู้ สามารถ ส านักปลัด

ภาพในการปฏบิติังาน และศึกษา ประสบการณ์ เพิ่มเติม และ ฝึกอบรมอย่างน้อย (เงิน อปท.) (เงิน อปท.) (เงิน อปท.) น ามาพฒันาทอ้งถิ่นได้

ดูงานของบคุลากรเทศบาลต าบล เพิ่มทกัษะในการท างาน 1 หลักสูตร/คน/ปี ดียิ่งขึ้น

พนา  - เพื่อน าความรู้ ประสบการณ์  - จัดอบรมเอง  - เกิดความรัก ความ

มาพฒันาทอ้งถิ่นใหเ้จริญต่อไป  - ส่งเข้ารับการฝึกอบรม สามัคคีในองค์กร

 - เพื่อใหเ้กิดความรัก ความ กับหน่วยงานภายนอก

สามัคคีการมีส่วนร่วมใน  - ทศันศึกษาดูงาน

กิจกรรมต่าง ๆ อย่างน้อยปลีะ  1  คร้ัง

2 โครงการอบรมมาตรฐานคุณธรรม  - เพื่อปลูกฝังจิตส านึกด้าน  - จัดอบรมคุณธรรม 30,000       30,000         30,000          - คณะผู้บริหาร พนักงาน ส านักปลัด

และจริยธรรมบคุลากรเทศบาล คุณธรรมจริยธรรมแก่คณะผู้บริหาร และจริยธรรม 1 คร้ัง/ปี (เงิน อปท.) (เงิน อปท.) (เงิน อปท.) เทศบาล พนักงานจ้าง

ต าบลพนา พนักงานเทศบาล  พนักงานจ้าง มีจิตส านึกที่ดี สามารถ

 - เพื่อเปน็การขัดเกลาจิตใจให้ ปฏบิติัตนใหเ้ปน็แบบ

ประพฤติในส่ิงที่ถูกต้อง อย่างได้

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาเทศบาลสามป ี (พ.ศ.  2558 - 2560)

เทศบาลต าบลพนา

งบประมาณและที่มา

  6.1  พัฒนาศักยภาพบคุลากรใหม้ีความรู ้ทกัษะ คุณธรรม จรยิธรรม และมีทศันคติที่ดี
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 - ประชาชนได้รับความ

พงึพอใจในการรับบริการ

     6.2  ปรบัปรงุ และพัฒนาคุณภาพการใหบ้รกิาร และการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน

1 โครงการพฒันาคุณภาพการ  - เพื่อยกระดับมาตรฐานการ  - เทศบาลได้รับการ 150,000      100,000       -               - องค์กรมีมาตรฐานการ ส านักปลัด

บริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ปฏบิติังานและการใหบ้ริการ รับรองมาตรฐาน (เงิน อปท.) (เงิน อปท.) ปฏบิติังานและสามารถให้

ของเทศบาลต าบลพนา ประชาชนใหไ้ด้มาตรฐาน เปน็ที่ คุณภาพตามระบบ บริการได้อย่างมี

ยอมรับ เชื่อถือของประชาชน PMQA ประสิทธภิาพ

 - เพื่อปรับปรุงระบบการ  - จ้างที่ปรึกษาที่มี  - องค์กรได้รับความเชื่อถือ

ปฏบิติังานลดข้อผิดพลาด  ความรู้ ความช านาญ ศรัทธาจากประชาชน

ลดความเส่ียง  - ฝึกอบรมพนักงาน

2 โครงการปรับปรุง ซ่อมแซม   - เพื่อปรับปรุง ต่อเติมหรือ  - ครุภณัฑ์ อาคารและ 200,000      200,000       200,000        - วสัดุครุภณัฑ์ของทาง ทกุกองงาน

ต่อเติมอาคารหรือทรัพย์สินอื่น ๆ ดัดแปลง อาคาร วสัดุ ครุภณัฑ์ ทรัพย์สินอื่น (เงิน อปท.) (เงิน อปท.) (เงิน อปท.) ราชการใช้ประโยชน์และ

ของทางราชการ หรือทรัพย์สินอื่น ๆ ของทาง ใหบ้ริการประชาชนได้มาก

ราชการใหม้ีประโยชน์ใช้สอย ขึ้น
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และใหบ้ริการประชาชนได้  - ประหยัดค่าใช้จ่ายในการ

มากขึ้น จัดซ้ือ/จัดหาใหม่

3 โครงการจัดกิจกรรม 5 ส ใน  - เพื่อความเปน็ระเบยีบเรียบร้อย  - จัดกิจกรรมอบรม 20,000       20,000         20,000          - อาคาร สถานที่มีความ ส านักปลัด

ส านักงานงานเทศบาล  โรงเรียน ของอาคารสถานที่  - จัดกิจกรรมรณรงค์ (เงิน อปท.) (เงิน อปท.) (เงิน อปท.) เปน็ระเบยีบเรียบร้อย

ในสังกัด  ศูนย์การเรียนวทิยาลัย-  - เพื่อลดอุบติัเหตุในการท างาน ทกุพื้นที่ทั้งในและนอก  - อ านวยความสะดวกใน

เทคนิคหวัตะพาน-เทศบาลต าบล-  - เพื่อสร้างจิตส านึกในการพฒันา อาคารส านักงาน การใหบ้ริการแก่ประชาชน

พนา และศูนย์พฒันาเด็กเล็ก สถานที่ปฏบิติังาน ตรวจประเมิน 2 คร้ัง/ปี

เทศบาลต าบลพนา

"สถานที่ท างานน่าอยู่ น่าท างาน"

4 โครงการจัดซ้ือครุภณัฑ์ เพื่อใช้ใน  - เพื่อใหห้น่วยงานมีเคร่ืองมือ  - จัดซ้ือครุภณัฑ์ทกุ 30,000       20,000         20,000          - หน่วยงานมีเคร่ืองมือ ทกุกองงาน

การปฏบิติังานและบริการ เคร่ืองใช้ที่เพยีงพอต่อการ ประเภท เช่น โต๊ะ เก้าอี้  (เงิน อปท.) (เงิน อปท.) (เงิน อปท.) เคร่ืองใช้ที่เพยีงพอในการ

ประชาชน ปฏบิติังาน ปร๊ินเตอร์ คอมพวิเตอร์ ปฏบิติังาน 

 - เพื่อเพิ่มประสิทธภิาพในการ เล่ือย เคร่ืองตัดแต่ง  - การปฏบิติังานมี

ใหบ้ริการแก่ประชาชน กิ่งไม้ ฯลฯ ประสิทธภิาพมากขึ้น
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 - รถตู้หรือรถยนต์อื่น -            1,800,000     -              

 - จัดซ้ือครุภณัฑ์ทกุ (เงินอปท.)

ประเภทที่ใช้ในอาคาร

ที่ท าการชุมชน 5 ชุมชน 

 เช่น เก้าอี,้ โต๊ะ ฯลฯ

5 โครงการก่อสร้างเสาธงบริเวณ  - เพื่อแสดงถึงการเปน็หน่วยงาน  - ก่อสร้างเสาธงฐาน 61,000       -              -               - มีเสาธงชาติและธง กองช่าง

สถานีขนส่งแหง่ใหม่ ม. 8  ต.พนา ราชการ หรือสถานที่ของทาง กวา้ง  3.20 ม. ฐานยาว (เงินอุดหนุน/ ประกอบที่แสดงถึงความ

อ.พนา จ.อ านาจเจริญ ราชการ 3.80 ม. ความสูงของ เงิน อปท.) เปน็ชาติไทยและแสดงถึง

เสาธง 12.00 ม. การเปน็หน่วยงานราชการ

ธงชาติใหญ่และ

ธงประกอบ

6 โครงการปรับปรุง ดัดแปลงรถ  - เพื่อปรับปรุงรถใหส้ามารถใช้ ปรับปรุงรถบรรทกุขยะ 200,000      -              200,000        - มีรถบสัสามารถให้ กองสาธารณสุขฯ

บรรทกุขยะเปน็รถบสั ประโยชน์ได้มากขึ้น เปน็รถบสั (เงิน อปท.) (เงิน อปท.) บริการรับส่งนักเรียน/

 - เพื่อใหม้ีรถบสัส าหรับรับ-ส่ง ประชาชนได้
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7 โครงการประเมินความคิดเหน็/  - เพื่อประเมินความพงึพอใจ  - ได้รับความพงึพอใจ 15,000       15,000         15,000          - ได้ข้อมูลเกี่ยวกับการ ส านักปลัด

ความพงึพอใจในการใหบ้ริการ ในการใหบ้ริการแก่ประชาชน มากกวา่ 80% (เงิน อปท.) (เงิน อปท.) (เงิน อปท.) ใหบ้ริการแก่ประชาชน

ประชาชน  - เพื่อพฒันา ปรับปรุงการให้  - น าข้อมูลที่ได้มาปรับปรุง

บริการแก่ประชาชน การท างานใหม้ีประสิทธิ

ภาพมากขึ้น

8 โครงการลดขั้นตอนและระยะเวลา  - เพื่ออ านวยความสะดวกให้  - ลดขั้นตอน และระยะ (ด าเนินการ (ด าเนินการ (ด าเนินการ  - ประชาชนที่มาใช้บริการ ทกุกองงาน

การใหบ้ริการแก่ประชาชน แก่ประชาชนที่มาติดต่อราชการ เวลาการปฏบิติัราชการ โดยไม่ใช้งบฯ) โดยไม่ใช้งบฯ) โดยไม่ใช้งบฯ) ได้รับความสะดวก รวดเร็ว

 - เพื่อสร้างความพงึพอใจแก่  - ขยายเวลาการให้ มากขึ้น มีความพงึพอใจ

แก่ประชาชนที่มาติดต่อราชการ บริการแก่ประชาชน ในบริการ

ทกุกระบวนงาน   

9 โครงการขอรับเงินอุดหนุน  - เพื่อเปน็ศูนย์ข้อมูลส าหรับ  - สนับสนุนงบประมาณ 3,000         -              -               - เปน็ศูนย์ข้อมูลส าหรับ ส านักปลัด

ศูนย์การบริหารงานบคุคลของ ประชาชนส่วนราชการ หรือ อปท. ใหส้ านักงานส่งเสริม- (เงิน อปท.) ประชาชนส่วนราชการหรือ 

องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นจังหวดั ในการศึกษา ค้นควา้ อ้างอิง และ การปกครองทอ้งถิ่น อปท.ในการศึกษา ค้นควา้ 
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อ านาจเจริญ ประจ าปงีบประมาณ เก็บรวบรวมข้อมูลการบริหารงาน จังหวดัอ านาจเจริญ อ้างอิง 

พ.ศ. 2558 บคุคล

10 โครงการจัดซ้ือครุภณัฑ์  - เพื่อเพมิประสิทธภิาพในการ  - จัดซ้ือเคร่ือม 150,000      -              -               - การปฏบิติังานในหน้าที่ ส านักปลัด

คอมพวิเตอร์เพื่อใช้ในการ ปฏบิติังานและการใหบ้ริการ คอมพวิเตอร์พร้อมโต๊ะ (เงิน อปท.) รับผิดชอบของพนักงาน

ปฏบิติังานของพนักงานเทศบาล ประชาชน วางคอมพวิเตอร์และ เทศบาลมีประสิทธภิาพ

เก้าอี้ จ านวน 6 ชุด มากยิ่งขึ้น

11 โครงการเทศบาลเคล่ือนที่  - เพื่อใหบ้ริการประชาชนที่  - จัดหน่วยบริการ 20,000       20,000         20,000          - ประชาชนได้รับความ ส านักปลัด

สะดวกลดเวลาในการมาติดต่อ เคล่ือนที่ออกใหบ้ริการ (เงิน อปท.) (เงิน อปท.) (เงิน อปท.) สะดวกมากขึ้น

ราชการ ประชาชน 3 เดือน/1 คร้ัง  - ประชาชนได้รับรู้ข้อมูล

 - เพื่อประชาสัมพนัธข์้อมูลข่าว ข่าวสารของเทศบาล

สารของเทศบาลใหป้ระชาชน

ได้รับรู้อย่างทั่วถึง

 - เพื่อสร้างความสัมพนัธท์ี่ดี

กับประชาชนในเขตเทศบาล
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12 โครงการจัดซ้ือครุภณัฑ์  - เพื่อเพิ่มประสิทธภิาพในการ  - จัดซ้ือเคร่ืองพมิพ์  - การปฏบิติังานในหน้าที่ ส านักปลัด

คอมพวิเตอร์เพื่อใช้ในการ ปฏบิติังานและการใหบ้ริการ (ปร๊ินเตอร์) รับผิดชอบของพนักงาน

ปฏบิติังานของพนักงานเทศบาล ประชาชน  1. ชนิดขาวด าแบบ 5,000         -              -              เทศบาลมีประสิทธภิาพ

เลเซอร์ จ านวน 1 เคร่ือง (เงิน อปท.) มากยิ่งขึ้น

 2. ชนิดสี แบบ Ink Jet 5,000         -              -              

จ านวน 1 เคร่ือง (เงิน อปท.)

13 โครงการจัดซ้ือครุภณัฑ์ส านักงาน  - เพื่อเพิ่มประสิทธภิาพในการ  - จัดซ้ือเคร่ืองโทรสาร 5,000         -              -               - เพื่อใหก้ารปฏบิติังาน ส านักปลัด

เพื่อใช้ในการปฏบิติังานของ ปฏบิติังานและการใหบ้ริการ อัตโนมัติ จ านวน 1 เคร่ือง (เงิน อปท.) มีประสิทธภิาพเพิ่มมากขึ้น

พนักงานเทศบาล ประชาชน

14 โครงการจัดซ้ือกล้องถ่ายภาพ  - เพื่อถ่ายภาพในเหตุการณ์ต่าง ๆ  - จัดซ้ือกล้องถ่ายภาพ 5,000         -              -               - มีภาพถ่ายไวเ้ปน็ ส านักปลัด

ดิจิตอล เพื่อเปน็ข้อมูลในการรายงาน ดิจิตอล จ านวน 1 เค่ือง (เงิน อปท.) หลักฐานประกอบการ

เหตุการณ์จริง เพื่อเปน็ประโยชน์ ต่าง ๆ

ต่อผู้ประสบสาธารณภยั

15 โครงการจัดซ้ือฮาร์ติส ขนาด 1 TB  - เพื่อใช้ในการเก็บข้อมูลของ  - จัดซ้ือฮาร์ตดิส ขนาด 2,500         -              -               - งานปอ้งกันและบรรเทา ส านักปลัด
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งานปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภยั 1 TB จ านวน 1 ตัว (เงินอปท.) สาธารณภยัมีข้อมูลเดิม

และงานศูนย์ อปพร. สามารถน ามาใช้ในการ

 - เพื่อสะดวกต่อการค้นหาข้อมูล ปฏบิติังานได้ทนัทว่งที

 - สะดวกในการปฏบิติั

มากขึ้น

16 โครงการจัดซ้ือรองเทา้บทูส าหรับ  - เพื่อใหม้ีเคร่ืองมือใช้ในการ  - จัดซ้ือรองเทา้บทู 10,000       -              -               - มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ใน ส านักปลัด

ผจญเพลิง ปฏบิติังานได้ทนัทว่งที ส าหรับผจญเพลิง (เงิน อปท.) ปฏบิติั

 - เพื่อความปลอดภยัของผู้ปฏบิติั  จ านวน 10 คู่  - ผู้ปฏบิติัหน้าที่ได้รับ

หน้าที่ ความปลอดภยัในการออก

ผจญเพลิง

17 โคงการปรับปรุงอาคารส านักงาน  - เพื่อก าหนดพื้นที่ในส านักงาน  - กั้นหอ้งกระจก 50,000       -              -               - พื้นที่ในส านักงานมีความ ส านักปลัด

เทศบาลต าบลพนา ใหม้ีความเหมาะสมและประหยัด อลูมิเนียม จ านวน (เงินอุดหนุน) เหมาะสมและประหยัด

พลังงานตามมาตรการประหยัด 3 หอ้ง พลังงานไฟฟา้

พลังงานไฟฟา้



6.  ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านการบรหิารจัดการและการบรกิารประชาชน

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เปา้หมาย ผลลัพธท์ี่คาดวา่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาเทศบาลสามป ี (พ.ศ.  2558 - 2560)

เทศบาลต าบลพนา

งบประมาณและที่มา

18 โครงการจัดซ้ือวสัดุอุปกรณ์ส าหรับ  - เพื่อใหม้ีวสัดุอุปกรณ์ในการ  - จัดซ้ือวสัดุอุปกรณ์ 50,000       50,000         50,000          - มีวสัดุอุปกรณ์ในการ ส านักปลัด

จัดท าวารสารประชาสัมพนัธข์อง จัดท าวารสาร ส่ือ ส่ิงพมิพต่์าง ๆ ต่าง ๆ เช่น กระดาษ, (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) จัดท าวารสาร ส่ือ ส่ิงพมิพ์

เทศบาลต าบลพนา ในการประชาสัมพนัธ์ ตลับหมึกพมิพ-์ ต่างๆ ในการประชาสัมพนัธ์

 - เพื่อใหม้ีความสะดวกและ คอมพวิเตอร์สี-ขาวด า  - มีความสะดวกและ

ทนัสมัยต่อการใช้งานมากขึ้น ทนัสมัยสวยงาม

     6.3  ส่งเสรมิการมีส่วนรว่มของประชาชน และภาคส่วนอ่ืน

1 โครงการส่งสริมใหป้ระชาชนมี  -  เพื่อแสดงความโปร่งใสใน  - จัดท าปา้ยประชา- 50,000       50,000         50,000          -  การบริหารจัดการ ทกุกองงาน

ส่วนร่วมตรวจสอบการบริหาร การบริหารจัดการ สัมพนัธแ์ผนงาน/ (เงิน อปท.) (เงิน อปท.) (เงิน อปท.) มีความโปร่งใสมากขึ้น

จัดการทอ้งถิ่น  - เพื่อแก้ปญัหาการทจุริต โครงการ  -  ไม่มีการทจุริตคอรัปชั่น

คอร์รัปชั่นตามนโยบายรัฐบาล  - แต่งต้ังคณะกรรมการ ในพื้นที่

จัดซ้ือจัดจ้าง

 - ด าเนินการตาม พรบ.

ข้อมูลข่าวสาร

2 โครงการสนับสนุนใหป้ระชาชน  -  เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมใน  - ประชาชนในเขต 10,000       10,000         10,000          -  การบริหารงานเทศบาล ส านักปลัด
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เข้าร่วมรับฟงัการประชุม การพฒันาทอ้งถิ่น เทศบาลเข้าร่วมรับฟงั (เงิน อปท.) (เงิน อปท.) (เงิน อปท.) เปน็ไปด้วยความโปร่งใส

สภาเทศบาล  -  เพื่อใหป้ระชาชนได้รับทราบ การประชุมสภาเทศบาล ตรวจสอบได้

ข้อมูลข่าวสาร ภารกิจของเทศบาล ไม่ต่ ากวา่ 30 คน  - ประชาชนได้รับทราบ

 -  เพื่อใหป้ระชาชนได้ตรวจสอบ ต่อคร้ัง ข้อมูลข่าวสาร ภารกิจของ

การท างานของสภาเทศบาล เทศบาล

 -  เพื่อสนองนโยบายของรัฐบาล  -  ประชาชนได้มีส่วนร่วม

ในเร่ืองการปอ้งกันการทจุริต ในการพฒันาทอ้งถิ่นของ

ตนเอง

3 โครงการจัดประชุม อบรม สัมมนา  - เพื่อศึกษาหาความรู้ ประสบ  -ประชุมเดือนละ 1 คร้ัง -            210,000       250,000        -  ได้รับความรู้สามารถน า กองสาธารณสุขฯ

และศึกษาดูงานของสาธารณสุข การณ์เพิ่มเติม ฝึกอบรม สัมมนาและ (เงิน อปท.) (เงิน อปท.) มาพฒันาทอ้งถิ่นได้ดียิ่งขึ้น

ประจ าหมู่บา้น (อสม.)  - เพื่อเพิ่มศักยภาพพฒันาความรู้ ทศันศึกษาดูงาน  - อสม.มีศักยภาพในการ

ความสามาถ น ามาพฒันาทอ้งถิ่น อย่างน้อยปลีะ  1  คร้ัง ท างานมากขึ้น

4 โครงการจัดประชุม อบรม สัมมนา  - เพื่อศึกษาหาความรู้ ประสบ  -ประชุมเดือนละ 1 คร้ัง 200,000      100,000       100,000        -  ได้รับความรู้สามารถน า ส านักปลัด

และศึกษาดูงานของคณะกรรมการ การณ์เพิ่มเติม ฝึกอบรม สัมมนาและ (เงิน อปท.) (เงิน อปท.) (เงิน อปท.) มาพฒันาทอ้งถิ่นได้ดียิ่งขึ้น
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ชุมชนและผู้น าชุมชน  -  เพื่อน าความรู้ ประสบการณ์ ทศันศึกษาดูงาน  - ชุมชนเข้มแข็งมากขึ้น

มาพฒันาทอ้งถิ่นใหเ้จริญต่อไป อย่างน้อยปลีะ  1  คร้ัง ได้รับความร่วมมือจาก

ประชาชนด้วยดี

5 โครงการรณรงค์ ประชาสัมพนัธ์  - เพื่อใหป้ระชาชนได้ออกมาใช้  - จัดท าส่ือรณรงค์ 20,000       20,000         20,000          -  ประชาชนมาใช้สิทธิ์ ส านักปลัด

การเลือกต้ังทกุระดับ สิทธิเ์ลือกต้ังใหม้ากที่สุด การเลือกต้ัง (เงิน อปท.) (เงิน อปท.) (เงิน อปท.) เลือกต้ังเพิ่มขึ้น

 -  เพื่อส่งเสริมการปกครองใน  - จัดกิจกรรมรณรงค์  - ประชาชนมีความรู้ความ

ระบอบประชาธปิไตย การซ้ือเสียงขายสิทธิ เข้าใจในบทบาทของ

นักการเมืองมากขึ้น

6 โครงการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน  - เพื่อประมวลปญัหาความ  - ส ารวจข้อมูลครัวเรือน 10,000       10,000         10,000          - ได้ข้อมูลที่ตรงกับข้อ ส านักปลัด

(เขตเมือง) ต้องการของชุมชนอย่างเปน็ระบบ ทั้ง 5 ชุมชน จ านวน (เงินอปท.) (เงินอปท.) (เงินอปท.) เทจ็จริง

 - เพื่อวางแผนและจัดท าโครงการ 1,427 ครัวเรือน  - สามารถจัดท าโครงการ/

แก้ไขปญัหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น ซ่ึงส่ง กิจกรรมได้ตรงกับความ

ผลใหคุ้ณภาพชีวติของประชาชน ต้องการของประชาชน

ภายในชุมชนดียิ่งขึ้น  - ได้ข้อมูลประกอบการ
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วางแผนพฒันา

7 โครงการประชาคมเพื่อการ  - เพื่อใหป้ระชาชนได้มีส่วนร่วม  - จัดเวทปีระชาคม 10,000       10,000         10,000          - ประชาชนได้มีส่วนร่วมใน ส านักปลัด

วางแผนพฒันาทอ้งถิ่น การเสนอปญัหา/ความต้องการ อย่างน้อยปลีะ 1  คร้ัง (เงินอปท.) (เงินอปท.) (เงินอปท.) การวางแผนพฒันาทอ้งถิ่น

ในชุมชน ครอบคลุม 5 ชุมชน  - สามารถแก้ไขปญัหาของ

 - เพื่อใหก้ารวางแผนพฒันา  - จัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน ประชาชนได้ตรงตามความ

ทอ้งถิ่นมาจากปญัหาความต้องการ ของชุมชน ต้องการ

ของชุมชนโดยแทจ้ริง

 - เพื่อรับฟงัความคิดเหน็ ข้อเสนอ

แนะของประชาชน

8 โครงการอุดหนุนที่ท าการปกครอง  - เพื่อจัดงานพระชนมพรรษา  - อุดหนุนที่ท าการ 25,000       -              -               - เพื่อเปน็การเฉลิม ส านักปลัด

อ าเภอพนาในการจัดงาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัฯ ปกครองอ าเภอพนา (เงิน อปท.) พระเกียรติพระบาทสมเด็จ

พระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ 5 ธนัวาคม 2558 และการจัดงาน พระเจ้าอยู่หวัและเปน็การ

พระเจ้าอยู่หวัฯ 5 ธนัวาคม 2558 รัฐพธิอีื่น ๆ เฉลิมฉลองในงานรัฐพธิี

และการจัดงานรัฐพธิอีื่น ๆ อื่น ๆ
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ประจ าปงีบประมาณ 2558

     6.4  พัฒนาการจัดเก็บรายได้ของเทศบาล

1 โครงการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ  -  เพื่อประชาสัมพนัธก์ารจัดเก็บ  - จัดฝึกอบรม 2 คร้ัง 20,000       20,000         15,000          - ประชาชนมีความรู้ กองคลัง

ภาษทีอ้งถิ่น ภาษใีหป้ระชาชนเข้าใจและให้ หรือจัดท าเอกสาร (เงิน อปท.) (เงิน อปท.) (เงิน อปท.) ความเข้าใจเกี่ยวกับ

ความร่วมมือในการเสียภาษี เผยแพร่ความรู้จ านวน กฎหมายการช าระภาษี

700 ฉบบั  - ปญัหาข้อขัดแย้งลดลง

 - จัดท าปา้ยประชา-

สัมพนัธ์

2 โครงการเพิ่มประสิทธภิาพรายได้  - เพื่อใหก้ารจัดเก็บรายได้ทั่วถึง  - จัดกิจกรรมรณรงค์ 50,000       50,000         50,000          - เทศบาลมีรายได้เพิ่มขึ้น กองคลัง

และการสร้างแรงจูงใจในการ และเปน็ธรรมเปน็ไปตามเปา้หมาย ส่งเสริมใหป้ระชาชน (เงิน อปท.) (เงิน อปท.) (เงิน อปท.)  - ปญัหาข้อขัดแย้งลดลง

ช าระภาษี  - เพื่อสร้างแรงจูงใจใหป้ระชาชน มาช าระภาษ ี

มีส่วนร่วมในการช าระภาษี  - จัดท าส่ือประชา-

สัมพนัธ์

3 โครงการก่อสร้างอาคารพาณิชย์  - เพื่อใหม้ีอาคารพาณิชย์ให้  - อาคารพาณิชย์ชั้นเดียว -            500,000       -               - ประชาชนได้เช่าสถานที่ กองคลัง
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ชั้นเดียว (ใหเ้ช่า) ขนาด 2 คูหา ประชาชนได้เช่าท าการค้าขายได้ 2 คูหา จ านวน 1 หลัง (เงิน อปท.) ท าการค้าขาย

บริเวณตลาดสดแหง่ใหม่  ม.8  - เพื่อสร้างรายได้ใหก้ับเทศบาล  - เทศบาลมีรายได้เพิ่มขึ้น

ต.พนา  อ.พนา จ.อ านาจเจริญ

4 โครงการก่อสร้างสถานธนานุบาล  - เพื่อใหม้ีสถานธนานุบาลบริการ  - ก่อสร้างสถาน -            2,000,000     -               - เปน็แหล่งเงินทนุ กองคลัง

ข้างตลาดเทศบาลต าบลพนา ประชาชน ธนานุบาล อาคาร คสล. (เงินอุดหนุน) หมุนเวยีนส าหรับบริการ

อาคาร คสล.2 ชั้น ขนาดกวา้ง  - เพื่อสร้างรายได้ใหก้ับเทศบาล 2 ชั้น ขนาดกวา้ง 8 ม. ประชาชนทั่วไป

8.00 เมตร ยาว  10.00 เมตร ยาว 10.00 ม. หรือ  - เทศบาลมีรายได้เพิ่มขึ้น

หรือมีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกวา่ มีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกวา่ 

 160 ตร.ม 160 ตร.ม.

5 โครงการรับช าระภาษนีอกสถานที่  - เพื่ออ านวยความสะดวกใหแ้ก่  - ชุมชนในเขตเทศบาล 150,000      150,000       150,000        - เทศบาลมีรายได้จากการ กองคลัง

ผู้เสียภาษี รวม 5 ชุมชน ปลีะ 2 คร้ัง (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) จัดเก็บเองเพิ่มขึ้นปลีะ 

 - เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ 3-5% ต่อปี

เกี่ยวกับการช าระค่าภาษแีละค่า

ธรรมเนียมใบอนุญาตใหแ้ก่ผู้อยู่ใน
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ข่ายต้องช าระภาษี

 - เพื่อเพิ่มประสิทธภิาพการจัดเก็บ

รายได้และเพิ่มช่องทางการให้

บริการของเทศบาล

6 โครงการทบทวนและปรับปรุง  - เพื่อปรับปรุงการจัดท าแผนที่  - จัดเก็บข้อมูลใหม่และ 275,000      275,000       275,000        - เทศบาลจัดเก็บรายได้ กองคลัง

ข้อมูลแผนที่ภาษแีละทะเบยีน ภาษรีะบบเดิมใหม้ีประสิทธภิาพ ปรับปรุงข้อมูลเดิมของ (เงิน อปท.) (เงิน อปท.) (เงิน อปท.) หมวดภาษทีี่จัดเก็บเองได้

ทรัพย์สิน เพื่อใหม้ีข้อมูลผู้อยู่ในข่ายต้อง งทรัพย์สินในเขตเทศบาล เพิ่มขึ้น

เสียภาษถีูกต้องครบถ้วน เพื่อน า เต็มพื้นที่ 2.8 ตร.กม.  - เทศบาลจัดเก็บภาษี

ข้อมูลที่ได้ไปพฒันาในระบบการ รวม 5 ชุมชน และค่าธรรมเนียมใบอนุญาต

จัดท าแผนที่ภาษใีนระบบ  - จัดจ้างลูกจ้าง ได้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์

คอมพวิเตอร์ โครงการในต าแหน่ง และเปน็ธรรมต่อผู้ช าระภาษี

ช่างแผนที่ภาษ ี1 คน  - เทศบาลมีรายได้เพยีงพอ

และเจ้าหน้าที่บนัทกี ในการพฒันาการใหบ้ริการ

ข้อมูล 1 คน และ ประชาชน
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พนักงานเก็บเงิน 1 คน 

 - จัดซ้ือครุภณัฑ์และ

วสัดุในการปฏบิติังาน

7 โครงการฝึกอบรมการจัดท าแผนที่  - เพื่อปรับปรุงแผนที่ภาษแีละ  - ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับ 60,000 40,000 40,000  - จัดท าแผนที่ภาษแีละ กองคลัง

ภาษแีละทะเบยีนทรัพย์สิน ทะเบยีนทรัพย์สินใหเ้ปน็ระบบ การฝึกอบรมตาม (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) ทะเบยีนทรัพย์สินจากระบบ

Ltax 3000, Ltaxmap, Gis คอมพวิเตอร์ที่ทนัสมัย หลักสูตรที่จัดขึ้นโดย มือเปน็ระบบคอมพวิเตอร์

 - เพื่อพฒันาเจ้าหน้าที่ผู้ปฏบิติั หน่วยงานของรัฐหรือ  - มีข้อมูลผู้อยู่ในข่ายต้อง

ใหม้ีทกัษะการท างานเพิ่มขึ้นและมี องค์กรต่าง ๆ อย่างน้อย ช าระภาษทีี่ถูกต้องและเปน็

ประสิทธภิาพในการท างานเกี่ยวกับ ปลีะ 1 คร้ัง คร้ังละ ปจัจุบนั ง่ายต่อการ

การจัดท าแผนที่ภาษฯี  1-3 คน ปฏบิติังาน

 - เพื่อเพิ่มประสิทธภิาพการ  - การจัดเก็บรายได้มี

จัดเก็บรายได้ใหสู้งขึ้น ประสิทธภิาพมากขึ้น

 - เพื่อใหม้ีข้อมูลที่ใช้เปน็เคร่ืองมือ  - ผู้บริหารสามารถ

ในการจัดเก็บรายได้ในระบบที่ ตรวจสอบข้อมูลได้ด้วย
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ทนัสมัย สะดวก รวดเร็ว ระบบคอมพวิเตอร์

     6.5  แนวทางการพัฒนาระบบสารสนเทศ และการประชาสัมพันธ์

1 โครงการจัดท าระบบสารสนเทศ  - เพื่อจัดท าสารสนเทศของ  - จ้างเจ้าหน้าที่จัดท า 100,000      100,000       100,000        - มีส่ือสารสนเทศ ส านักปลัด

และการประชาสัมพนัธ์ เทศบาลผ่านส่ือคอมพวิเตอร์ ระบบสารสนเทศ 1 คน (เงิน อปท.) (เงิน อปท.) (เงิน อปท.) ประชาสัมพนัธใ์หป้ระชาชน

ใหม้ีความทนัสมัย  - จัดท าส่ือสารสนเทศ ได้รู้จักแพร่หลาย

 - เพื่อเปน็ประชาสัมพนัธอ์งค์กร ประชาสัมพนัธ์  

ใหเ้ปน็ที่รู้จักแพร่หลายและโปร่งใส

2 โครงการเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์  - เพื่อใหป้ระชาชนได้ทราบถึง  - จัดท าส่ือเผยแพร่ 30,000       30,000         30,000          - ประชาชนได้ทราบ ส านักปลัด

กิจกรรมและผลงานของเทศบาล การด าเนินงานของเทศบาล วารสาร,แผ่นพบั, (เงิน อปท.) (เงิน อปท.) (เงิน อปท.) กิจกรรมและผลการ

 - เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดี รายงานกิจการ ด าเนินงานของเทศบาล

มีความโปร่งใสในการบริหารจัดการ  -เช่าเวลาสถานีวทิยุ  - มีความโปร่งใสในการ

 - เช่าพื้นที่เวบ็ไซต์ บริหารจัดการ

3 โครงการประชาสัมพนัธ์  - เพื่อประชาสัมพนัธข์้อมูล  - จัดท าส่ือประชา- 20,000       20,000         20,000          - ประชาชนรับทราบ กองคลัง
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งานจัดซ้ือ จัดจ้าง ข่าวสารงานจัดซ้ือจัดจ้างให้ สัมพนัธ,์ เอกสาร (เงิน อปท.) (เงิน อปท.) (เงิน อปท.) ข้อมูลข่าวสารการจัดซ้ือ

ประชาชนได้รับทราบและมีความ เผยแพร่, ส่ือมัลติมีเดีย จัดจ้างและมีความเข้าใจ

เข้าใจที่ถูกต้อง และอื่น ๆ ถูกต้อง

 - เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ  - เกิดความโปร่งใสในการ

เกิดความโปร่งใสในการปฏบิติังาน ปฏบิติังาน

4 โครงการจัดซ้ือกล้องพร้อม  - เพื่อบนัทกึภาพ ข้อมูลส าหรับ  - จัดซ้ือกล้องพร้อม 100,000  -  -  - การประชาสัมพนัธ์ ส านักปลัด

อุปกร์ส าหรับบนัทกึภาพนิ่ง การประชาสัมพนัธ ์ท าส่ือ อุปกรณ์ถ่ายภาพ DSLR (เงินอุดหนุน) ข้อมูลข่าวสารในรูป

วดีิโอและเสียง ประชาสัมพนัธ ์และเผยแพร่ แบบต่าง ๆ

ข่าวสารของหน่วยงาน รวมถึง มีความละเอียดชัดเจน

การปรับปรุงส่ือประชาสัมพนัธ์ มากขึ้นรวดเร็ว 

ใหม้ีประสิทธภิาพและทนัสมัย มีประสิทธภิาพและทนัสมัย

มากขึ้น


